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INFORMATIVO FINDECT-055/2017 

Bauru/SP, 04 de Outubro de 2017. 

Negociações Coletivas 2017/2018 

Em audiência de conciliação, TST apresenta proposta a categoria 

Na tarde desta quarta-feira (4), a FINDECT participou de audiência de conciliação no 
Tribunal Superior do Trabalho, para o Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018. Na audiência, o 
Vice-presidente do TST, Ministro Emmanoel Pereira, determinou, em sua proposta à categoria, a 
manutenção de todas as cláusulas do ACT, e reajuste salarial e de benefícios em 2,07% (INPC).  

 
A proposta de manutenção do Acordo Coletivo, apresentada aos representantes dos 

Trabalhadores e Empresa, prevê a compensação de 8 dias de greve, sendo os demais dias 
descontadas no contracheque. A compensação acontecerá da seguinte forma: 

 

 Jornada de segunda à sexta: 64 horas (8 dias) compensadas em 6 horas aos 
sábados, até o dia 30 de dezembro de 2017. 

 Jornada de segunda à sábado: 64 horas (8 dias) compensadas em até 4 horas de 
segunda a sexta-feira, e 2 horas aos sábados, até o dia 30 de dezembro de 2017. 

 

Em resumo, a proposta determinada pelo Ministro foi: 
 Manutenção da redação de todas as cláusulas do ACT vigente (Vale Peru, Vale 

Cultura, Anuênio, etc.); 

 Reajuste Salarial e de Benefícios segundo INPC (2,07%), com valores retroativos 
à agosto. Sendo os meses de agosto e setembro pagos em outubro e novembro, 
respectivamente; 

 Manutenção integral da cláusula da assistência médica, com continuação da 
mediação no TST; 

 
O Ministro informou que, caso a proposta seja rejeitada pela categoria, a questão será 

levada à dissídio. A data provável para que o julgamento ocorra é a partir de 14 de novembro. 
Desta maneira, caso haja reajuste salarial sob o índice oficial do TST (INPC) somente valeria a 
partir do julgamento, sem retroatividade. 

 
A FINDECT orienta aos Trabalhadores e Trabalhadoras das bases dos Sindicatos Filiados 

para que lotem as assembleias nos próximos dias. O Ministro deu prazo até sexta-feira para que 
os Trabalhadores decidam sobre o futuro da categoria. A FINDECT reforça sua posição 
democrática e conclama a todos para que analisem a proposta e decidam, em assembleia, o 
melhor para a categoria. 

 
A ata da audiência, com a proposta na íntegra, segue em anexo a este informativo. A 

audiência de conciliação pode ser assistida no site da FINDECT.  

. 
Saudações Sindicais, 


